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Projecto pretende valorizar o produto têxtil através da arte

CEC promove  

trienal Contextile

A CEC 2012 or-
ganiza a Contexti-
le. Trata-se de um 
evento que pretende 
recriar o sector têxtil 
em conjugação com 
a arte. A organiza-
ção promete mais 
visibilidade e valor 
acrescentado para 
um produto com for-
te tradição na nossa 
região.

Vai decorrer de 1 de Se-

tembro e 14 de Outubro a 

primeira edição da Contex-

tile. É uma organização da 

Capital Europeia da Cultura 

levada a cabo pela área de 

programação Cidade.

Na apresentação da ini-

ciativa, o coordenador do 

projecto, Joaquim Pinheiro, 

falou de um evento que 

pretende valorizar o sector 

tradicional têxtil, conjugan-

do-o com a arte.

“O Contextile surgiu da 

necessidade de colocar o 

têxtil na arte, criando um 

espaço ecléctico entre o 

artista e o profissional do 

sector”, referiu.

Deste modo, pretende-

se cruzar saberes, abre-se 

espaço para a criatividade 

e dá-se mais visibilidade ao 

produto têxtil.

O Administrador da Fun-

dação Cidade de Guima-

rães, Paulo Cruz, fala de 

um projecto que promove 

a “criatividade e a inovação 

humana e a sua relação 

com o espaço”, objectivos 

da área de programação 

Cidade. 0“A intervenção 

em Guimarães da área Ci-

dade estrutura-se nos eixos 

‘paisagem criativa’, ‘inter-

câmbio criativo’ e ‘cida-

des inovadoras’. Cada um 

corresponde a uma área 

temática e intervenção, 

nomeadamente território, 

economia e inovação e co-

laboração internacional”.

A consultora do projec-

to, Guilhermina Conceição, 

diz que o evento constituiu 

uma excelente oportunida-

de para demonstrar como 

o sector têxtil é muito mais 

do que desemprego e salá-

rios baixos.

“Vivemos um tempo de 

florescimento de coisas 

boas e de criatividade. Mas 

há lacunas no sector têxtil 

e a introdução da arte vai 

trazer valor acrescentado. 

A CEC é o espaço certo 

para trazer ao de cima todo 

o potencial que a têxtil pos-

sui, recriando e valorizando 

essa indústria com tantas 

tradições nesta região”, 

sublinhou. 

O Contextile assume-se 

como uma iniciativa trienal. 

O evento que se iniciou na 

sexta-feira, na Alameda 

de S. Dâmaso, com o ‘tear 

humano’, integra residên-

cias artísticas, exposições, 

workshops, conferências e 

uma extensão da bienal de 

Kaunas.

Do programa da Con-

textile, destaca-se uma 

exposição com 65 obras de 

53 artistas oriundos de 20 

países que estará patente 

na Casa da Memória, a par-

tir de 1 de Setembro e até 

14 de Outubro. No mesmo 

período, outra exposição, a 

extensão da bienal da Kau-

nas, vai estar patente no 

Paço dos Duques.«Arquivo 

fabril», patente na Casa 

da Memória e «Gisela San-

ti», no Arquivo Municipal, 

são mais duas exposições 

que poderão ser vistas 

de Setembro a Outubro. 

No âmbito do programa 

vai decorrer também uma 

conferência sobre «arte 

contemporânea: que pers-

pectivas?» e «4 million», 

espectáculo interdisciplinar 

da coreógrafa Né Barros.

Carlos Martins, director 

executivo da Capital Euro-

peia da Cultura diz que o 

Contextile cumpre os ob-

jectivos da CEC 2012. Para 

aquele responsável a CEC 

2012 continua apostada em 

“deixar conhecimento para 

o território de Guimarães 

colocando desafios para o 

seu futuro”.

“O Contextile é mais do 

que uma exposição, é mais 

um projecto que oferece a 

Guimarães uma ideia de 

si própria e que faz com 

que a Cidade e o Concelho 

em 2013 seja diferente de 

2011”, sublinhou. 
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